
 

 Nordic Sports Travel AB 
Gillevägen 36 

   371 60 Lyckeby 

www.onetravelgolf.se 
info@onetravel.se 
+46 733 50 62 73 

 

 

 

Åk med Peter Johansson till fantastiska Isla Canela 

 
 

Isla Canela ligger på Costa de la Luz i Spanien några mil från gränsen till Portugal och Algarve.  
 

Vi bor på fina Hotel Isla Canela Golf. Hotellet erbjuder en traditionell andalusisk design med ett 
pittoreskt läge strax utanför staden Ayamonte. Här har du allt i din närhet: swimmingpool, restaurang, 
bar och endast 300 meter från hotellet är utslaget på första tee på golfbanan Isla Canela Golf. 
 

Under veckan på Isla Canela spelar vi och tränar på de två fantastiska golfbanorna Isla Canela Golf 
samt Valle Guadiana Links Golf.  
 

Isla Canela är en parkbana som ligger i ett naturreservat och golfbanan är mycket promenadvänlig. 
Små sluttningar längs golfbanan har formats av naturliga sanddynor men i övrigt är banan platt och 
har breda fairways. Hela tio av de arton hålen har inslag av vatten och många hål kantas av palmer, 
apelsinträd, olivträd och eukalyptusträd. Valle Guadiana Links ligger precis vid stranden av 
Guadianafloden, som fungerar som en gräns mellan Spanien och Portugal. Från banan har du en 
spektakulär utsikt mot Portugal och flodens mynning. Banan är integrerad i ett naturreservat vilket ger 
den en unik avkopplande miljö där du kan njuta av både natur och golfspel. 
 

Träningsanläggningen är mycket bra och anläggningen passar er som vill ägna veckan åt golf i en 
härlig miljö. Under veckan varvar vi träning och spel på banan under ledning av vår duktiga PGA PRO 
Peter Johansson. Vi som önskar ställer upp i veckans tävlingar och utmanar våra nyfunna vänner. En 
lärorik och rolig vecka väntar oss på Isla Canela. 

 

 

 

Golfskola med Peter Johansson 26 mars - 2 april 2022 

7 nätter med del i dubbelrum på Hotel Isla Canela Golf 
Frukostbuffé alla dagar 
Middagsbuffé, exklusive dryck, alla dagar 
Välkomstdrink 
5 golfrundor på Isla Canela Golf samt Vale Guadiana Links Golf 
Golfskola ca: 8 timmar med PGA PRO Peter Johansson 
Flyg Köpenhamn – Faro inkl. golfbag t/r, direktflyg med SAS 
Transfer Faro flygplats – Hotel Isla Canela Golf t/r 
 

Pris per person 14 200: - 

 

Frivilliga tillägg: 

Enkelrumstillägg  2 400: - per person 
 

Anmälan: 

Begränsat antal platser. Anmälan senast den 20 november 

2021 till viktoria@onetravel.se Fri avbokning gäller vid 

avbokning före inbetald anmälningsfaktura. Läs mer om resan 

på onetravelgolf.se 
 

Preliminära flygtider med SAS: 

26 mars Köpenhamn – Faro 08:30 – 11:20 

02 april Faro – Köpenhamn 18:45 – 23:25 
 

Vi har ordnad resegaranti via Kammarkollegiet för din säkerhet. 

 

 

http://www.onetravelgolf.se/
mailto:martin@golfmartin.com
mailto:viktoria@onetravel.se
https://onetravelgolf.se/isla-canela-med-pga-pro-peter-johansson/

